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NIEÀM VUI PHUÏC SINH
Quí anh chò Cursillitas thaân meán,
Trong Tuaàn Thaùnh, hình aûnh Giuña Iscarioâ ñöôïc nhaéc ñeán hôi nhieàu: naøo laø
Giuña chæ trích vieäc coâ Maria phí phaïm khi duøng bình baïch ngoïc quí giaù ñeå xöùc
chaân cho Chuùa Gieâsu; naøo laø Giuña aên xong mieáng baùnh Chuùa trao cho vaø khi
böôùc ra khoûi phoøng tieäc thì trôøi toái; naøo laø Giuña ñi rao baùn Chuùa Gieâsu vôùi caùc
thöôïng teá: “Caùc oâng cho toâi bao nhieâu, toâi seõ noäp Ngöôøi cho caùc oâng.”
Tröôùc nhöõng hình aûnh ñoù vaø trong noãi ñau xoùt taän cuøng, Chuùa Gieâsu ñaõ thoát
leân: “Thaø noù ñöøng sinh ra thì hôn.”
Giuña böôùc vaøo ñôøi ñaâu phaûi do oâng ta muoán. Moïi sinh linh xuaát hieän trong
vuõ truï naøy ñeàu do yù muoán cuûa Ñaáng Taïo Hoaù maø. Phaûi chaêng Thieân Chuùa ñaõ
hoái tieác vì ñaõ taïo döïng neân Giuña? Phaûi chaêng cuõng gioáng nhö tröôøng hôïp ngöôøi
ta hoái tieác vì ñaõ mua cho thaèng con chieác xe, baây giôø noù chaïy ñua treân freeway
bò tai naïn, bò maát maïng; ngöôøi ta hoái tieác vì moät ñöùa con gaùi hö hoûng, bò vaøo tuø,
gaây xaáu hoå cho cha meï, “giaù maø noù ñöøng sinh ra thì hôn” chaêng?
Vaø lôøi cuûa Giuña “Caùc oâng cho toâi bao nhieâu, toâi seõ noäp oâng aáy cho caùc
oâng?” nghe sao gioáng maáy ngöôøi coù ít haønh toûi, ít traùi caây trong vöôøn, hay caâu
ñöôïc con caù, xuùc ñöôïc ít oác, ñem ra chôï, caàu cho coù ngöôøi mua ñeå mình kieám
chuùt tieàn: “Neø, baø cho môù haønh naøy bao nhieâu?” “Coâ traû con caù naøy bao nhieâu,
toâi baùn cho?”
Chuùa Gieâsu bò bieán thaønh moät moùn haøng. Theâ thaûm chöa? Ñaáng Taïo Hoaù,
Ñaáng Chuû Teå muoân loaøi ñöôïc maëc caû nhö moät teân ñaày tôù, moät keû noâ leä, vôùi giaù
30 ñoàng.
***
Xin ñöøng chæ nhìn Giuña nhö moät nhaân vaät caù bieät, song ñoù coøn laø hình aûnh
cuûa caû theá giôùi toäi loãi. “Thaø noù khoâng ñöôïc sinh ra thì hôn”. Trong nhaân tính,
Chuùa Gieâsu thaáy moät ñieàu kinh khuûng toät cuøng khi nhaân loaïi ñi ngöôïc vaø ñi xa
vôùi yù ñònh nhieäm maàu ban ñaàu cuûa Thieân Chuùa.
Con ngöôøi ñöôïc döïng neân nhö taïo vaät tuyeät vôøi nhaát trong vuõ truï naøy. AÁy theá
maø taïo vaät ñoù ñaõ laøm ñaûo loän moïi traät töï vaø giaù trò. Töø ñeïp qua xaáu, töø toát laønh
sang toäi loãi, töø töï do qua noâ leä, töø söï soáng qua söï cheát.
Ñaâu phaûi chæ coù Giuña laøm ñaûo loän traät töï giaù trò, rao baùn Chaân lyù, rao baùn
Söï Soáng, rao baùn Tình Thöông? Ngaøy hoâm nay cuõng coù khoâng ít keû rao baùn söï
thaät, söï soáng, vaø tình yeâu ñaáy chöù?
Trong nhaân tính, Chuùa Gieâsu caûm thaáy hoái tieác, nhöng trong thieân tính, Ngaøi
khoâng beá taéc. Thieân Chuùa ñaõ ñeán ñeå thöïc hieän moät cuoäc taùi taïo theá giôùi, giaûi
thoaùt nhaân linh, ban laïi söï soáng cho con ngöôøi qua caùi cheát vaø söï phuïc sinh cuûa
Ngaøi.
(Xem tieáp trang 2)

(Tieáp theo trang 1)
Nhöng phaàn Giuña, thay vì tieán ñi trong hy voïng thì
ñaõ thaát voïng, thay vì ñoùn nhaän ôn tha thöù, laïi ñaõ ñoùng
cöûa loøng tröôùc ôn cöùu ñoä, thay vì ngöôùc nhìn leân caây söï
soáng, Giuña ñaõ tìm ñeán caây söï cheát maø thaét coå. Chuùa
Gieâsu xoùt xa vaø tieác nuoái vì Giuña khoâng môû loøng ra
cho hy voïng vaø söï soáng laø theá.
***
Xin ñöøng chæ nhìn Giuña nhö moät nhaân vaät caù bieät,
song ñoù coøn laø hình aûnh cuûa caû theá giôùi toäi loãi. “Thaø
noù khoâng ñöôïc sinh ra thì hôn”. Trong nhaân tính, Chuùa
Gieâsu thaáy moät ñieàu kinh khuûng toät cuøng khi nhaân loaïi
ñi ngöôïc vaø ñi xa vôùi yù ñònh nhieäm maàu ban ñaàu cuûa
Thieân Chuùa.
Con ngöôøi ñöôïc döïng neân nhö taïo vaät tuyeät vôøi nhaát
trong vuõ truï naøy. AÁy theá maø taïo vaät ñoù ñaõ laøm ñaûo loän
moïi traät töï vaø giaù trò. Töø ñeïp qua xaáu, töø toát laønh sang
toäi loãi, töø töï do qua noâ leä, töø söï soáng qua söï cheát.
Ñaâu phaûi chæ coù Giuña laøm ñaûo loän traät töï giaù trò, rao
baùn Chaân lyù, rao baùn Söï Soáng, rao baùn Tình Thöông?
Ngaøy hoâm nay cuõng coù khoâng ít keû rao baùn söï thaät, söï
soáng, vaø tình yeâu ñaáy chöù?
Trong nhaân tính, Chuùa Gieâsu caûm thaáy hoái tieác,
nhöng trong thieân tính, Ngaøi khoâng beá taéc. Thieân Chuùa
ñaõ ñeán ñeå thöïc hieän moät cuoäc taùi taïo theá giôùi, giaûi thoaùt
nhaân linh, ban laïi söï soáng cho con ngöôøi qua caùi cheát vaø
söï phuïc sinh cuûa Ngaøi.
Nhöng phaàn Giuña, thay vì tieán ñi trong hy voïng thì
ñaõ thaát voïng, thay vì ñoùn nhaän ôn tha thöù, laïi ñaõ ñoùng
cöûa loøng tröôùc ôn cöùu ñoä, thay vì ngöôùc nhìn leân caây söï
soáng, Giuña ñaõ tìm ñeán caây söï cheát maø thaét coå. Chuùa
Gieâsu xoùt xa vaø tieác nuoái vì Giuña khoâng môû loøng ra
cho hy voïng vaø söï soáng laø theá.
***
Trong dòp Leã Phuïc Sinh naêm nay, Giaùo hoäi Coâng
giaùo Hoa kyø tieáp nhaän nhieàu taân toøng vôùi nhieàu dieän
ñaëc bieät khaùc nhau: coù ngöôøi laø lính thuyû quaân luïc chieán
cuûa Hoa kyø, coù gia ñình goàm 7 thaønh vieân cuøng theo
Ñaïo, coù ngöôøi töøng laø giaùm ñoác beänh vieän phaù thai, coù
ngöôøi xuaát thaân trong gia ñình Hoài giaùo. Nhö tröôøng
hôïp Baø Adhija Cheumbike Baker, lôùn leân trong gia
ñình Hoài giaùo, phaán ñaáu suoát nhieàu naêm ñeå roài gaëp gôõ
tình yeâu Chuùa Kitoâ, taäp ñi nhaø thôø, xin hoïc giaùo lyù, vaø
trôû thaønh moät trong soá 282 ngöôøi ñöôïc taùi sinh laøm con
Thieân Chuùa trong dòp Leã Phuïc Sinh vöøa qua taïi moät nhaø
thôø ôû New Orleans.
Rieâng taïi Giaùo xöù chuùng ta, naêm nay coù 26 anh chò
em ñöôïc laõnh Bí Tích Thanh Taåy. Moãi ngöôøi ñeán vôùi
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Chuùa baèng nhöõng loái ñöôøng khaùc nhau. Nhöng tröôøng
hôïp sau ñaây raát ñaùng ghi nhaän: moät ngöôøi ñaøn baø ñau
khoå, khoâng bieát tìm ñaâu ñeå giaûi saàu, môùi tìm ñeán nhaø
thôø; nôi ñaây cuõng coøn xa laï quaù vì chöa ñeán bao giôø.
Thaáy ngöôøi laï ngoài lôù ngôù treân baêng gheá ngoaøi lobby,
neùt maët coù taâm söï buoàn, moät giaùo daân ñeán hoûi thaêm,
laéng nghe, chia seû, môøi goïi… vaø roài ñoàng haønh vôùi ngöôøi
aáy trong lôùp Döï toøng, ñeå cuoái cuøng laø ñöôïc nhìn neùt maët
raïng rôõ cuûa ngöôøi aáy khi chòu Pheùp Röûa Toäi, trôû thaønh
con Chuùa.
Anh Chò Cursillitas thaân meán,
Haõy goùp tay gieo troàng hy voïng, nieàm tin, vaø söï
soáng, ñeå nieàm vui Phuïc Sinh cuûa Ñöùc Kitoâ tieáp tuïc daâng
traøn treân moïi böôùc ñöôøng chuùng ta ñi.
De Colores!
Lm. Buøi Quang Tuaán, CSsR

Trang 2

Khoùa Ba Ngaøy cuûa PT Cursillo
Khi Phong Traøo Cursillo ñöôïc hình thaønh vaøo cuoái thaäp 40 taïi Majorka ( Taây Ban Nha) theá roài chæ
trong moät thôøi gian ngaén sau ñoù, Phong Traøo haàu nhö ñaõ coù maët taïi nhieàu nöôùc treân caùc chaâu luïc. Kyø
ñaïi hoäi theá giôùi laàn thöù I naêm 1966, Ñöùc Thaùnh Cha Phao Loâ ñeä VI phaùt bieåu: Phong Traøo Cursillo
ngaøy nay ñöôïc tinh luyeän qua kinh nghieäm hoaït ñoäng, taïo ñöôïc nieàm tin qua söï thaønh coâng, vaø ñaõ ñeán luùc
coù theå töï do luaân löu trong coäng ñoàng theá giôùi.
Tuy môùi hình thaønh nhöng ñaõ ñöôïc phaùt trieån nhanh choùng, chöùng toû Phong Traøo Cursillo coù theå laø
moät giaûi phaùp höõu hieäu cho caùc vaán naïn cuûa theá giôùi hoâm nay.
Cursillo khoâng phaûi laø moät ñoaøn theå maø laø moät phong traøo, neân hình thöùc toå chöùc cuûa Phong Traøo
coù tính caùch quaàn chuùng, bao goàm ñuû moïi thaønh phaàn xaõ hoäi, khoâng phaän bieät tuoåi taùc, giôùi tính. Vì khoâng
phaûi laø moät ñoaøn theå, neân Phong traøo khoâng coù ñieàu leä noäi quy , aán ñònh nhöõng ñieàu khoûan baét buoäc.
Taát caû saùch vôû taøi lieäu lieân quan ñeán Phong Traøo, ñeàu chæ coù muïc ñích höôùng daãn ñeå moïi ngöôøi cuøng nhìn
chung veà moät yù höôùng, moät muïc ñích vaø aùp duïng phöông phaùp cuûa Phong Traøo trong ñôøi soáng toâng ñoà
nôi caùc moâi tröôøng sinh hoaït.
Taát caû chuùng ta ñeán vôùi Phong Traøo Cursillo baèng vieäc tham döï Khoùa Cursillo , vaø taïi nôi ñaây, moãi
chuùng ta ñaõ traûi qua nhöõng caûm nghieäm saâu xa maø chæ nhöõng ai ñaõ tham döï khoùa môùi coù theå nhaän thöùc
ñöôïc moät caùch troïn veïn veà Khoaù Cursillo maø thoâi, caùi baàu khí cuûa khoùa hoïc coù leõ ñaõ ghi laïi trong chuùng
ta moät daáu aán khoù queân . Sau khi tham döï Khoùa, tö duy cuõng nhö thaùi ñoä cuûa chuùng ta ñaõ thay ñoåi raát
nhieàu veà cuoäc soáng. Ñôn cöû moät thí duï, tröôùc khi döï khoùa, chuùng ta vaãn sinh hoaït ôû moät vò theá naøo ñoù
trong cô caáu cuûa giaùo xöù hay ngoaøi xaõ hoäi. Sau khi döï khoùa , chuùng ta laïi trôû veà nôi ñoù, nhöng caùch
thöùc laøm vieäc cuûa chuùng ta khaùc tröôc, vì baây giôø cuõng coâng vieäc ñoù, chuùng ta phuïc vuï vôùi moät lyù töôûng
vaø coù muïc ñích . Nhö taïi giaùo xöù hay taïi caùc moâi tröôøng ngoaøi xaõ hoäi, anh chi em Cursillistas chuùng ta
aâm thaàm phuïc vuï moät caùch khieâm toán vaø kieân nhaãn, coù theå seõ taùc ñoäng söï thaêng tieán moâi tröôøng.
Nhìn thaáy nhöõng lôïi ích cuûa khoùa Cursillo, Phong Traøo Cursillo Giaùo Phaän Dallas trong maáy naêm
qua ñaõ chuaån bò thöïc hieän coâng taùc naøy. Ngaøy 29/11/2010, trong buoåi hoïp cuûa Vaên Phoøng Ñieàu Haønh vaø
Tröôøng Laõnh Ñaïo, ñaõ quyeát ñònh toå chöùc Khoùa Cursillo cho nam giôùi vaøo thaùng 7/2012. Trong cuoäc baøn
thaûo, moät soá yù kieán nhaän ñònh raèng môû khoùa laø caàn thieát, ngoaøi vieäc phaùt trieån Phong Traøo, khoùa
Cursillo coøn laø nôi ñaøo taïo caùc toâng ñoà giaùo daân, moät nhu caàu caáp thieát cho boái caûnh cuûa theá giôùi ñang
tuïc hoùa hoâm nay. Cuõng coù moät soá yù kieán caûnh giaùc raèng môû khoùa coù theå gaây neân nhöõng chia reõ noäi boä.
Vieäc môû khoùa laø coâng vieäc chung cuûa anh chi em Cursillistas chuùng ta, nhaát laø laàn ñaàu, ñoøi hoûi chuùng ta
nhieàu coâng söùc ñoùng goùp cho coâng taùc chuaån bò vieäc ñaøo luyeän nhaân söï vaø toå chöùc caùc ban ngaønh. Öôùc
mong seõ ñöôïc toaøn theå quùi anh chò duø ñang sinh hoaït trong TLD hay khoâng, saün saøng coäng taùc giuùp cho
muïc tieâu cuûa chuùng ñöôïc hoaøn thaønh mó maõn.
Tuy nhieân, qua kinh nghieäm maø chuùng ta ruùt tæa ñöôïc, thì khi moät taäp theå ñöôïc môøi goïi “ laøm vieäc
chung” vôùi nhau, vaø trong caùc buoåi hoäi hoïp ñeå baøn thaûo coâng vieäc, ít nhieàu cuõng seõ coù nhöõng yù kieán
khaùc bieät, vì theá chuùng ta coù theå coù nhöõng baát ñoàng, nhöng ñöøng ñeå söï baát ñoàng trôû neân baát hoøa. Baát ñoàng
deã daøng tìm ñöôïc ñoàng thuaän, nhöng baát hoøa khoù traùnh söï chia lìa vaø tan daõ! Do ñoù, ñieàu quan troïng vaø
öu tieân hôn heát, laø moãi chuùng ta luoân luoân cuøng nhau noã löïc xaây döïng tinh thaàn hieäp nhaát. Thieáu yeáu toá
naøy chuùng ta khoù khaên ñaït ñöôïc thaønh coâng.
Xin nhaéc laïi lôøi kinh nguyeän cuûa ngöôøi laõnh ñaïo ñeå haèng ngaøy chuùng ta taâm nieäm : Xin loaïi khoûi
chuùng con haønh vi thieáu teá nhò, töï aùi vaø tính ganh ñua, nhöõng thaùi ñoä naøy laøm chuùng con khoâng coøn yeâu
Chuùa vaø yeâu nhau nöõa. Xin cho chuùng con moät tinh thaàn khieâm nhöôøng, moät thaùi ñoä khoan dung, chaáp
nhaän nhöõng khaùc bieät vaø chòu ñöïng laãn nhau trong hoøa thuaän , bình an ñeå chuùng ta cuøng höôùng veà muïc
tieâu chung laø laøm cho theá giôùi naøy trôû neân hoaøn haûo vaø toát ñeïp hôn.
BQH
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Trang 3

Chôït Tænh Côn Meâ
Chaøo anh chò döï khoùa veà,
Coøn nghe dö vò traøn treà trong tim ?
Ba ngaøy tónh huaán laëng yeân
Taïm xa laùnh nhöõng luïy phieàn theá gian
Laéng hoàn vaøo choán bình an
Ñeå mình nhìn laïi dung nhan chính mình
Baáy laâu trong coõi phuø sinh
Maûng vui theá tuïc traàm mình ñaém say
Trong giôø nguyeän gaãm ñeâm nay
Toâi nghe Chuùa goïi haõy quay trôû veà
Hoàn toâi chôït tænh côn meâ
OÂi ! sao huyeàn dieäu luùc quøi beân Cha
Maét toâi doøng leä chan hoøa
Hoàn toâi thoån thöùc tình Cha tuyeät vôøi !
Giôø ñaây ñònh höôùng cuoäc ñôøi
Tìm ra lyù töôûng giuïc toâi leân ñöôøng
Ñeå ñi gieo raéc tình thöông
Vaø Phuùc aâm hoùa moâi tröôøng quanh ta
Nôi ñaâu coù söï baát hoøa
Xin ñem tình meán thöù tha loãi laàm
AÙnh thieâng roïi choán toái taêm
Nieàm tin thay theá nghi nan loïc löøa
Yeâu thöông thay theá haän thuø
UÛi an chia seû vôi ñi noãi buoàn
Lau khoâ nhöõng gioït leä tuoân
Giuùp ngöôøi cuøng khoå qua côn ñoïa ñaày
Tinh thaàn phuïc vuï haêng say
Moâi tröôøng thaùnh hoùa ñoåi thay con ngöôøi
Hoâm nay hoïp maët möøng vui
Ñoùn chaøo anh chò moïi ngöôøi haân hoan
Voøng tay ta naém keát ñoaøn
Ñem Tin Möøng ñeå truyeàn loan cho ñôøi
				
(Taëng quí anh chò ñi döï khoùa Cursillo trôû veà)
Quang Huaán
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Vaøi Taâm Tình Muøa Chay
Cuõng nhö ñoái vôùi moïi tín höõu khaùc, muøa Chay mang nhieàu
caûm xuùc thaät ñaëc bieät vôùi chính toâi. Noù laø khoaûng thôøi gian
maø toâi coá gaéng tìm nhöõng giaây phuùt rieâng cho taâm hoàn, giöõa
bao dao ñoäng cuûa cuoäc soáng, ñeå suy nieäm vaø caàu nguyeän. Hy
voïng moät ngaøy naøo ñoù, toâi seõ nhaän ra ñöôïc söï traàm tónh vaø
bình an giöõa nhöõng xao xuyeán cuûa cuoäc ñôøi, moät söï bình an
thaät söï trong taâm hoàn maø toâi coù theå haân hoan trao chuùc cho
anh chò em cuûa toâi trong nhöõng Thaùnh leã vaø trong doøng ñôøi.
Boán möôi ngaøy trong moãi naêm thaät laø vöøa ñuû ñeå ruõ bôùt ñi buïi
traàn, ñeå taâm hoàn chìm ñaém trong nhöõng giôø phuùt tónh laëng cuûa
vieäc suy nieäm vaø caàu nguyeän. Qua naêm thaùng nhöõng thay ñoåi
noäi taâm beùn reã, vaø töø ñoù nhöõng ao öôùc ñöôïc tham döï Thaùnh leã
baét ñaàu chôùm nôû. Qua nhöõng cô hoäi naøy, daàn daàn toâi nhaän ra
caáu truùc cuûa nhöõng baøi ñoïc trong Thaùnh leã haèng ngaøy cuûa
muøa Chay raát gioáng nhau. Chæ khaùc nhöõng baøi ñoïc trong moãi
Chuùa Nhaät tuøy theo naêm phuïng vuï. Ngaøy qua ngaøy trong thôøi
khaéc naøy, lôøi Chuùa höôùng daãn moät caùch thöù töï vaø ñaëc bieät,
giuùp toâi hieåu hôn Chuùa laø ai, lyù do Ngaøi ñeán vôùi toâi, söï phuïc
sinh mang yù nghóa gì cho ngöôøi Kitoâ höõu, vaø toâi phaûi chuaån bò
nhö theá naøo. Hieåu ñöôïc nhö vaäy vaø ñaët mình vaøo boái caûnh cuûa
nhöõng ngöôøi tín höõu thôøi sô khai, khoâng coù Kinh Thaùnh chæ
nghe lôøi Chuùa coâng boá trong nhöõng Thaùnh leã, loøng ao öôùc
tham döï Thaùnh leã cuûa toâi laïi gia taêng, mong mau saùng ñeå ñöôïc
nghe ñoaïn tieáp cuûa ngaøy keá ñeán.
Cuõng trong cuøng yù nghó naøy, toâi ñöôïc dòp laéng nghe moät chuû
ñeà suy nieäm laøm toâi traèn troïc raát nhieàu. Giaû duï nhö thay vì
daâng taëng Mình Thaùnh Chuùa Kitoâ trong moãi Thaùnh leã, vò linh
muïc baét ñaàu trao “Möôøi trieäu Ñoâla”…”Amen”; “Möôøi trieäu
Ñoâla”… ”Amen”. Con soá ngöôøi ñeán nhaän soá tieàn kia ôû tröôùc
moãi nhaø thôø seõ daøi laém nhæ! Duø möa hay naéng, baän roän con
caùi, vieäc laøm, meät nhoïc cho ñeán ñaâu ñi nöõa, moïi ngöôøi cuõng seõ
coá gaéng ñeå ñeán ñoâng ñuû vaø ñeàu ñaën moãi ngaøy. Taïi sao nhö theá
nhæ? Toâi vaãn bieát laø Chuùa quyù giaù hôn nhöõng vaøng baïc, chaâu
baùu treân theá gian naøy maø! Coù leõ trong toâi coù söï yeáu ñuoái vaø
khoâng yeân tónh ñuû, chöa coù söï bình an thaät söï ñeå nhaän ra lôøi
môøi goïi cuûa Ngöôøi, vaø nhöõng gì quan troïng trong cuoäc soáng
cuûa toâi. Thaùnh PhaoLoâ cuõng chia xeû vôùi chuùng ta veà söï yeáu
ñuoái naøy: “15 Ðieàu toâi laøm ra, toâi khoâng bieát; vì ñieàu toâi muoán,
toâi khoâng thi haønh, nhöng toâi laïi laøm chính ñieàu toâi gheùt.”
(Roman 7:15).
Xin ñöôïc chia xeû moät vaøi taâm tình ngaén goïn vaø coâ ñoäng veà
muøa Chay. Thaân chuùc quyù anh chò nhöõng chuoãi ngaøy thöù Tö
haân hoan trong Chuùa Phuïc Sinh.
TNO
Trang 4

(Tieáp theo trang 4)

THAØNH TAÂM THOÁNG HOÁI
Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đả đến gần (Mt.4:17)
trình vác thánh giá để hoàn tất việc chuộc tội cho
nhân loại! Thầy yêu chúng con để khắc phục mọi
đớn đau, chịu uống giấm chua mật đắng với cái án tử
hình tủi nhục!
Trước hơi thở sau cùng Thầy đả kêu lên cùng Đức
Chúa Cha “ nếu được xin Cha cất chén đắng nầy,
một không phải theo Ý Con mà theo Ý Cha”. Giữa
giây phút tuyệt vọng ấy, nhưng Thầy vẫn vâng theo
Thánh Ý Cha. Nhìn xuống dưới chân thập giá, Mẹ
Thầy đang quặn đau chứng kiến con một yêu dấu của
mình bị đóng đinh. Ôi còn nỗi đau nào hơn!
Lạy Thầy, qua 14 chặng đàng Thánh Giá lòng con
nổi cơn sợ sệt, có phải con đang ăn năn về những lỗi
lầm con đã mắc phải? Nhớ lại những lúc gặp gian
nan thử thách, những biến cố trong đời con lại đặt
câu hỏi với Thầy, con như trách cứ trời cao, con mỏi
mệt như muốn lẫn trốn trách nhiệm, bổn phận với gia
đình, với anh chị em ngoài cộng đồng! Tâm tưởng
con lúc ấy như muốn xa Thầy, nhưng nếu bỏ Thầy
con biết theo ai đây?

Lạy Thầy Chí Thánh, khi bước vào Mùa Thương
Khó năm nay, mùa hồi tưởng Thầy bị tử nạn trên
thập giá, mà sao lòng con còn ngổn ngang bao nhiêu
chuyện trong cuộc sống. Tự dưng con thấy thờ ơ
trước mùa đại lễ, con lạnh lùng không muốn nghĩ đến
một việc làm hy sinh hãm mình, mà con đã từng làm
trong nhửng mùa chay trước. Con dững dưng điềm
nhiên, và chỉ quanh quẫn suy diễn những chuyện
không đâu!!
Nhưng Thầy ơi, chiều hôm thứ sáu con đến nhà thờ
đi đàng Thánh Giá, lòng con lắng xuống, mắt con
đẫm ướt! Có phải con đang thống hối, con suy gẫm
cuộc đời con đang ở chặng nào với Thầy đây? Con
có được chúc phúc như Bà Thánh Veronica khi Bà
can đảm lau mặt cho Thầy. Những giọt mồ hôi rướm
máu, những trận roi đòn đau nhói hằn trên thân thể
Thầy. Ba lần Thầy gục ngã và Thầy lại tiếp tục hành
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Thầy ơi, xin tha thứ tội con và ban cho con luôn biết
sống với Lời Thầy dạy. Mùa Chay là thời gian làm
tăng thêm lòng mến yêu Thầy hơn, đời sống Đức Tin
của mỗi người Kitô Hữu chúng con thấy ý nghĩa hơn.
Giá Máu Cứu Chuộc của Thầy là phần thưởng đời
đời cho chúng con. Xin Thầy nhận chúng con như
những đứa con hoang đàng, đang trở về trong vòng
tay yêu thương của người Cha Nhân Lành. Xin ban
cho mỗi người Cursillista trong liên nhóm chúng con
luôn là những môn đệ trung thành của Thầy trong
đời sống Ngày Thứ Tư. Lạy Mẹ Maria dấu yêu, xin
chuyển lời cầu bầu cho chúng con, Xin Mẹ thúc giục
chúng con biết thành tâm thống hối, hoán cãi, lánh xa
những thói hư tật xấu vì Nước Trời đã đến gần. Lạy
Thánh Quan Thầy Phaolo, xin giúp chúng con luôn
là những chứng tá nhiệt thành, hy sinh, trong tinh
thần phục vụ không vụ lợi. Amen
Lucia Hà Khanh
Mùa Thương 2011
Trang 5

Haõy Röûa Chaân Cho Nhau
“Nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau.”
										
(Ga đoạn 13, câu 14)

Lạy Thày Chí Thánh
Trong Mùa Chay nầy điều đáng cho con suy nghĩ là
tình yêu của Thày. Tình yêu đời đời Thày dành cho
con và tình yêu đó đã đuợc thể hiện cách cụ thể qua
việc rửa chân. Tình yêu của Thày là tình yêu phục vụ
trong khiêm nhuờng, là tình yêu cứu chuộc, con tự hỏi
lòng mình đã biết đến tình yêu đó chua? Có cảm nhận
tình yêu đó không ? Và con đáp trả như thế nào truớc
tình yêu của Thày? Thày yêu con cho đến cùng, cho
đến tột đỉnh. Còn tình yêu của con đối với Thày nhu
thế nào?
Thày ơi, sao con đuợc diễm phúc quá, ngày con còn
bé, da còn thơm mùi sữa, đã đuợc đổ nuớc rửa trên đầu
làm con Thày. Rồi lớn hon một chút con đuợc ruớc
Máu Thày vào tâm hồn con. Lúc này con đuợc Máu
Thày rửa sạch các tội của con. Hôm nay con đã truởng
thành rồi Thày ạ, nhưng Thày biết không? con càng
lớn lại càng vuớng vào nhiều thứ đam mê, luời biếng,
khiến con càng sống xa cách Thày, biết bao nhiêu mùa
chay qua đi con vẫn chứng nào tật nấy, con thật không
xứng đáng.
Đêm nay con chẳng có gì dâng lên cho Thày, mà chỉ là
sự yếu đuối của con, rất nhiều lần con đã chẳng kiểm
điểm bản thân, tuy hăng say phục vụ nhưng lại khó
chịu trong lòng, chỉ vì tánh tình của anh em và con
không giống nhau, con cần nhắc nhở con là thế giới
ngày nay nhiều nguời vẫn chưa nhận ra tình yêu của
Thày, mà còn khuớc từ Thày, vì thế Thày rất cần con,
dù con chưa làm đuợc điều gì cho Thày, nhung ít ra
con phải cố gắng noi gương Mẹ Maria và các Thánh
tập sống yêu thương mỗi ngày. Hình ảnhThày cúi
xuống rửa chân cho các môn đệ, là Thày muốn nhắc
nhở con, uốn nắn các nhân đức của mình, nhất là nhân
đức yêu thương từ trong trái tim, có như thế con mới
hiểu tình yêu của Thày và con sẽ làm đuợc những điều
Thày làm, con biết, con cần đuợc Thày rửa sạch con
hôm nay.
Thưa Thày,
Xin hãy rửa chân con để con có đuợc đôi chân sai đi
loan truyền tin mừng;
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Rửa trái tim con để con có trái tim biết yêu thương
hơn;
Rửa miệng luỡi con để con có miệng luỡi biết nói tốt;
Rửa mắt con để con có đôi mắt đuợc sáng biết tìm đọc
Lời Chúa;
Rửa tay con để con có đôi tay không còn giữ lại;
Rửa đầu óc con để con có đầu óc không còn đam mê;
Rửa trí nhớ của con để con biết tha thứ không còn nhớ
lỗi lầm của anh em;
Rửa tâm hồn con để tâm hồn con đuợc là đền thờ của
Thày ngự.
Và cuộc đời của con là cần đuợc Thày rửa mãi và rửa
mãi, khi con đuợc Thày rửa cho chính mình con rồi, thì
tới phiên con cũng phải đi rửa chân cho anh em của
con phải không Thày? Con cần truớc hết rửa những
vết dơ, mà con mang tới cho họ, bôi phết lên họ, nhung
con chỉ nói bằng miệng thôi, chứ thực tế con không
can đảm, ra khỏi cái tôi của con, uớc gì con có thể yêu
Thày bằng một trái tim sốt mến hơn, dứt khoát hiến
dâng.
Lạy Thày Chí Thánh
Con hết lòng cám ơn Thày đã lắng nghe và con nguyện
sẽ cố gắng hết mình, để sống theo gương mẫu và lời
dạy của Thày.
Xin cho con lòng khiêm nhu của Thày để con biết phục
vụ anh em với tấm lòng quảng đại và bao dung, bằng
cách chấp nhận những khác biệt của nhau và luôn nhìn
thấy Thày trong anh em của con.
Xin ban cho con lòng hối cải, luôn nhận mình là nguời
tội lỗi cần đến lòng thương xót của Thày, và năng biết
chạy đến với Thày trong Bí tích Giao Hòa, để đuợc
Tẩy Rửa linh hồn trong sạch, hầu đuợc kết hiệp mật
thiết với Thày và là nguời biết mang giọt nuớc tình yêu
của lòng Chúa thương xót vào giữa thế giới hôm nay...
Amen.
VMH & BT
Trang 6

VT Phuï Traùch

[Cursillista] Hoûi Ñaùp ôi, Baûn Tin Ultreya [BTU] vöøa roài coù loan tin veà vieäc Phong Traøo [PT] Cursillo
ngaønh VieätNam Giaùo Phaän Dallas seõ môû Khoùa Ba Ngaøy [K3N] laàn ñaàu tieân vaøo naêm tôùi. Sau khi ñoïc
thoâng baùo môû Khoùa, mình vöøa möøng vöøa lo. Möøng vì PT ñòa phöông ñaõ lôùn ñuû ñeå tính chuyeän môû Khoùa,
coøn lo laø khoâng bieát mình ñaõ thaät söï ñuû söùc chöa? Maëc daàu coù chuùt e ngaïi. nhöng thaáy cha LH vaø nhieàu
anh chò em Cursillistas ñoàng loøng phoù thaùc mình caûm thaáy khaù yeân taâm vì tin töôûng raèng vieäc cuûa Thaày,
Thaày seõ lo lieäu. Mình ñi Khoùa ñaõ laâu nhöng chöa Trôï Taù bao giôø, saün tieän Khoùa môû gaàn nhaø mình muoán
xung phong laøm Trôï Taù moät laàn cho bieát. Tröôùc laø “thöû muøi” Trôï Taù, sau cuõng laø ñeàn ôn nhöõng anh em
ñaõ giuùp mình tröôùc ñaây. Nghe noùi khi toå chöùc K3N, Ban Hoïc Taäp [BHT] laø quan troïng nhaát chaéc chaén
mình khoâng ñuû tieâu chuaån vaøo ban aáy. Tuy nhieân mình chæ öôùc mong xin ñöôïc moät dzoáp nho nhoû, vieäc gì
cuõng ñöôïc, sai ñaâu ñaùnh ñoù, khoâng bieát coù ñöôïc khoâng? Xin Hoûi Ñaùp cho bieát phaûi laøm sao ñeå mình coù
theå ñoùng goùp ít nhieàu cho K3N maø PT ñang noã löïc chuaån bò toå chöùc trong naêm tôùi?
Kyù Teân: Xin Vieäc [XV].
.
[Hoûi Ñaùp] Thaân chaøo XV. Caûm ôn XV ñaõ chaân thaønh chia seû caûm nghieäm cuûa mình khi nghe thoâng
baùo seõ môû K3N. Nhieàu anh chò em Cursillistas khaùc cuõng coù cuøng moät caûm nghieäm nhö XV. Noùi leùn
nghe thoâi chöù cha LH cuûa mình daùm cuõng nghó nhö vaäy khoâng chöøng neân Ngaøi môùi duøng hai chöõ “lieàu
maïng” chöù bieát “en cheùc” thì ai ñaâu noùi dzaäy heùn  Trong caâu hoûi cuûa XV coù moät caâu laøm HÑ phaûi
nghó ngôïi, xin cho pheùp HÑ ñöôïc noùi moät chuùt veà vaán ñeà ñoù tröôùc nhen. “Nghe noùi khi toå chöùc K3N,
Ban Hoïc Taäp laø quan troïng nhaát…” Chaø, caâu naøy maø BHT nghe ñöôïc chaéc laø phoång muõi to döõ aø nghen,
coøn caùc ban khaùc thì khoâng bieát seõ nghó sao? Ñoïc ñeán ñaây boãng döng HÑ nhôù tôùi chieác baùnh chöng cuûa
Giaùo Xöù… Naêm naøo cuõng vaäy, caû GX töø Cha ñeán con, ngöôøi ngöôøi taäp trung söùc löïc vaø thay phieân nhau
ñeå phuïc vuï cho vieäc naáu baùnh chöng. Chieác baùnh chöng, nhìn beà ngoaøi thaät ñôn giaûn, nhöng beân trong
bieát bao nhieâu vaät lieäu khaùc nhau: naøo ñaäu, thòt, neáp, roài ñeán muoái, tieâu, haønh toûi, boät ngoït, ... laïi coøn
laù chuoái vaø daây coät. Tính kyõ xem coù thöù naøo khoâng caàn thieát boû bôùt ñi cho ñôõ toán, theá nhöng tính qua
tính laïi, chaû coù thöù naøo thieáu ñöôïc. Baùnh chöng maø khoâng coù gaïo, coù ñaäu, coù thòt thì chaû thaønh baùnh.
Khoâng coù gia vò thì thieáu söï ñaäm ñaø, khoù nuoát. Khoâng coù sôïi daây coät thì khi voâ noài, gaïo ñi ñöôøng gaïo vaø
nhaân theo ñöôøng nhaân. Gaïo, ñaäu, thòt, gia vò, laù, daây moãi thöù ñeàu coù vai troø vaø vò trí ñaëc bieät trong toaøn
theå chieác baùnh chöng. Cuõng vaäy, trong K3N, moãi ngöôøi, moãi ban, moãi vieäc ñeàu caàn thieát vaø quan yeáu
nhö nhau. Chaúng theå naøo noùi Rollista quan troïng hôn ngöôøi laøm beáp, hoaëc ban Caàu Nguyeän caàn hôn
ban Veä Sinh! Ñieàu chính yeáu laø moãi ngöôøi raùng laøm thaät toát chöùc naêng cuûa mình vaø chính Thaày seõ keát
hôïp nhöõng coâng vieäc rieâng bieät aáy vôùi nhau ñeå laøm neân moät K3N traøn ñaày yeâu thöông vaø ôn ích. Dó
nhìeân moãi ban, moãi coâng vieäc ñoøi hoûi nhöõng khaû naêng, kyõ thuaät tieáp xuùc caù nhaân vaø giai ñoaïn chuaån bò
khaùc nhau. Trôû laïi caâu hoûi cuûa XV, vaán ñeà khoâng phaûi “xin dzoáp lôùn” hay khieâm nhöôøng “nhaän dzoáp
nhoû” maø tìm coâng vieäc naøo phuø hôïp vôùi khaû naêng vaø thôøi gian cuûa mình. Ñieàu quan troïng laø yù thöùc
mình chæ laø khí cuï cho Thaày xöû duïng. Moïi vinh quang laø cuûa Thaày vì “Ngöôøi phaûi noåi baät leân, coøn toâi
phaûi lu môø ñi (Lc 3,30).” Vôùi loøng öôùc mong ñöôïc phuïc vuï K3N, HÑ tin chaéc XV seõ khoâng thieáu cô
hoäi ñeå ñöôïc “neám muøi” Trôï Taù trong naêm tôùi. Xin lieân laïc vôùi VPÑH hoaëc TLÑ ñeå bieát theâm chi tieát
veà theå thöùc ghi danh ñi Trôï Taù. Thaân aùi trong Thaày. Meán, HÑ.
* Quyù anh chò neáu coù thaéc maéc xin lieân laïc vôùi H/Ñ theo email:
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HKT Phuï Traùch
Xin Cầu Nguyện:
Xin cầu nguyện cho tất cả các Cursillistas đang đau yếu được Thầy ban ơn sức mạnh hồn xác, và cho
các linh hồn người thân đã qua đời, nhất là linh hồn Tôma Nguyễn Châu bào huynh của anh Nguyễn
Đức Chiến, được sớm hưởng Thánh Nhan Chúa.
Khóa Cursillo Tiếng Việt Đầu Tiên Tại Dallas - FortWorth !!
Thời gian và địa điểm của khóa Cursillo Nam ngành Việt Nam đầu tiên vùng Dallas/Fort Worth
Ngày 12 tháng 7 năm 2012 đến ngày 15 tháng 7 năm 2012
Tại Trung Tâm Cursillo Fort Worth
2216 NW 26th St, Fort Worth, TX 76016
Ban Điều Hành khóa Cursillo Nam 12/7/2012
Trong buổi họp ngày 28/3/2011, ban Điều Hành đã được hình thành với các anh sau :
Khóa trưởng : anh Võ Trọng Tích
Khóa phó : anh Đinh Chương
Trưởng ban Học Tập : anh Vũ Lượng
Trưởng ban Phụng Vụ : anh Hoàng Viết Hùng
Trưởng ban Hành Chánh : anh Nguyễn Kỳ Sơn và anh Nguyễn Quang Minh
Trưởng ban Ẩm Thực : anh Nguyễn Khắc Phú và anh Nguyễn Đạt
Ngoài ra, còn rất nhiều các anh đã lảnh nhận các chức vụ phụ tá và Rollistas. Xin quí Cursillistas
làm palanca cầu xin Thầy Chí Thánh chúc lành cho các anh trong những ngày tháng tới để những dự
tính, những chương trình của các anh được thành đạt như ý Thầy.
Chương trình sinh hoạt Trường Lãnh Đạo
Hầu góp sức chuẩn bị cho khóa đầu tiên, xin tất cả quí Cursillistas tích cực tham dự sinh hoạt Trường
Lãnh Đạo để nâng đở tinh thần cho nhau.
GXĐMHCG – 2121 W. Apollo Rd, Garland, TX 75044
@7:50PM sau lễ các ngày Thứ Hai giữa và cuối mỗi tháng
(Xim xem chương trình chi tiết trong website: www.cursillodallas.com)
Sinh Hoạt Miền và Toàn Quốc
March 11- March 12, 2011: Đại Hội Miền 8 tại Brownsville, TX
April 28 - May 1, 2011: Khóa Cursillo Nữ - tiếng Anh - tại Fort Worth (Khóa 3 Ngày, English)
May 12 - May 15, 2011: Khóa Cursillo Nam - tiếng Anh - tại Fort Worth (Khóa 3 Ngày, English)
Muốn biết thêm chi tiết và đơn ghi danh, xin ghé đến website: www.cursillodallas.com
Đại Hội Toàn Quốc Kỳ 21
July 28-July 3, 2011 : Đại Hội Toàn quốc sẽ được tổ chức tại Đại Học St. Mary’s University, San Antonio, Texas. Lệ Phí $370.00 trước Ngày 31 Tháng 5 sau đó lệ phí sẽ tăng lên $420.00. Chi tiết và đơn
ghi danh xin lên website: http://www.natl-cursillo.org/viet/
Xin quý anh chị nỗ lực làm Palanca để dâng Thầy Chí Thánh những Bó Hoa Thiêng Liêng
để cầu nguyện đặc biệt cho các sinh hoạt của Phong Trào.
Bản Tin Ultreya  Tháng 5 - 2011
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